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 السقجمة 
تصػر التقشيات والػسائل وشخائق التعمع والتعميع بذكل متدارع خالؿ العقػد الساضية، جعميا   

اقترادًا قائسًا بحاتو بسا يعخؼ بػ )اقتراد السعخفة( وأصبح لداما عمى الجوؿ الخاغبة في التشسية اف 
 لكي تػاكب حخكة التصػر الدخيع في ىحا السجاؿ.تخرز ميدانيات جيجة وتشفق امػاال شائمة 

كاف لمبحث العمسي الخصيغ الجور االكبخ والسرجر األساس لمتصػر اليائل والكبيخ في 
التقشيات العمسية وتقجـ السجتسعات الغخبية، فكل بخاءات االختخاع تست مغ خالؿ عمساء عباقخة 

ارض الػاقع مغ خالؿ مختبخات مييئة  تػفخت ليع الفخصة لرقل مػاىبيع وتشفيح افكارىع عمى
 ودعع مؤسدي واستقخار عائمي ونفدي.

يبجا البحث العمسي مغ اختيار العشػاف بذكل مشاسب يعكذ اىسية البحث وشبيعتو ويحجد 
السخترخة  ة( حيث الشبحAbstractىػيتو ويذج السيتع والسختز اليو، ثع ياتي دور السمخز )

 والذاممة لسحتػى البحث ومشدجسة ومتدمدمة باالفكار ومحفدة لمخػض في البحث كامال.
دعػة و كسا اف الكمسات السفتاحية تعج ميسة ججا في التعخيف بسػضػع وتخرز البحث 

لمسيتسيغ والسختريغ فزال عغ اسمػب عخض السذكمة والحافد نحػ كتابة البحث ودراستو، ومغ 
تحجيج اىجاؼ البحث ومزسػف الجراسة فييا بػضػح وشفافية تامة مغ خالؿ اثارة  الزخورة بسكاف

 أسئمة وتحجيج السفاهيع السبحث عشيا ويشبغي ذكخ الفخضيات بصخيقة قابمة لالختبار والقياس.

                                                           
  بغجاد، قدم التاريخ، استاذ التاريخ الحجيث والسعاصخ،  –ا.م.د ماىخ جبار دمحم عمي الخميمي، كمية االمام الكاظم

 متخرص في الجراسات التاريخية االسيهية، رئيس المجشة العمسية والثقافية في نقابة االكاديسيين العخاقيين.
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جعل  حيثالدعيع عبج الكخيع قاسع  السشعصف التاريخي الكبيخ في مػضػع التعميع كاف في زمغ
ي إلداميًا، وجعل التعميع في السخاحل األخخى مجانيًا، وتع تقميز ضاىخة األمية التعميع االبتجائ

بذكل كبيخ وتحديغ أوضاع السعمسيغ وإصالح السشاىج الجراسية والعشاية بالبعثات العمسية 
واإلكثار مشيا، واالىتساـ بالتعميع السيشي واالىتساـ بالسكتبات ورياض األشفاؿ ودعع حخكة 

 والتخجسة. التأليف والشذخ
حيث بجات الحخب   1981واستسخ وضع التعميع في العخاؽ في مدار تراعجي لغاية عاـ 

 التعميع والبحث العمسي العخاؽ مع ايخاف حيث تػقفت كثيخ مغ مذاريع التشسية والتصػيخ في قصاع
وتقمرت السيدانية وتػقف بشاء السجارس والجامعات وتصػيخ قابميات السعمسيغ والسجرسيغ 

 الساتحة وتػقفت البعثات الخارجية.وا
حرل العخاؽ عمى جػائد كبيخة مغ اليػندكػ في مجاؿ تصػيخ التعميع وكاف االوؿ بيغ دوؿ 

 .1981عاـ حتى % 1اسيا والذخؽ االوسط لثالث سشػات وتقمرت ندبة االمية الى اقل مغ 
بية والتعميع مخ التعميع باوضاع صعبة عمى مدتػى التخ  2003الى  1981خالؿ السجة مغ 

العالي فيسا يتعمق بالسجارس او الجامعات بدبب الحخب والحرار، ولكغ بالسجسل لع تتجىػر 
االوضاع الى مشدلقات خصيخة وغيخ محدػبة فقج احتفظ العخاؽ بالحج االدنى مغ رصانة التعميع 

ب في اسسيا ومكانتيا بيغ الجوؿ وكاف ىشاؾ شمبة عخب واجان اوكانت الذيادة العخاقية لي
الجامعات العخاقية ياتػف عمى سسعة العخاؽ في التعميع وىحا ليذ كالما عابخا وانسا شيادات دولية 

 مغ مؤسدات مػثػقة اليدع  السجاؿ لحكخىا.
، مغ ىحه الشقصة كذف عغ السعػقات التي تقف امامياالتاسيذ لبشية عمسية مسيدة يتصمب ال

وىػ محاولة  ة الجادة اساس تشسية السجتسع(())البحهث العمسيبالحات انصمق عشػاف البحث 
 لكذف الخمل اماـ رصانة البحػث العمسية لالساتحة العخاقييغ.

الى ثالثة محاور االوؿ عغ اىسية البحث العمسي وخرائرو وتاثيخه، والثاني  البحث صشف
ىػ استبياف خاص عخض عمى فئة االساتحة الجامعييغ مغ اصحاب الذيادات العميا، اما الثالث 
فقج اختز بتحجيج ابخز السعػقات اماـ تقجـ البحػث العمسية العخاقية وتصػرىا اسػة بباقي 

 جولية.الجامعات العخبية وال
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 خرائص وتاثيخ البحث العمسياىسية /  لسحهر االولا
البحث العمسي ذو أىسية كبيخة كػنو نذاط انداني يحخؾ العقل ويغػص في اعساؽ الفكخ مغ 

 اجل اكتذاؼ الطػاىخ الصبيعية واالندانية بصخيقة عمسية مشطسة.
 اوال : اىسية البحث العمسي :

 ،قترادوتصػر اال بيغ البحث العمسي الخصيغ وبيغ التحجيث والتشسية، معادلة شخديةىشاؾ 
، خص التحجيث والتشسية والعكذ صحيحبسعشى انو كمسا زادت رصانة البحػث العمسية زادت ف

بمج يدعى الى الشسػ ومػاكبة التصػر الدخيع في العالع وبشاء إمكانات ذاتية  البج أليولحلظ 
اف يخصػ خصػات سخيعة وراسخة نحػ تخصيغ  ع والتكشػلػجياوششية في مختمف مجاالت العم

 .ودوائخه السيشية عمسية في جامعاتو ومخاكده البحثيةالبحػث ال
فقج احتمت إسخائيل السختبة  ،نريب الفخد مغ االنفاؽ عمى البحث العمسياذا تع القياس عمى 

الػاليات الستحجة  مشافدة قػية مع في $(1300 -1200)بػاقع لدشػات عجيجة االولى عالسيا 
 الياباف، في حيغ نجج تشافذ كثيخا الخقع الدابقو التي تخاجعت الى السختبة الثانية  االمخيكية

 .1$(1200-1100والسانيا تتبادالف السػاقع الثالث والخابع بػاقع )
ية والتصػر الستقجمة ياخح مكانة خاصة بل يكػف اساس التقجـ والتشسلبحث العمسي في الجوؿ ا

كل الفزل يعػد  فزلوالالحقيقي لمتشسية االجتساعية واالقترادية،  فدالسحوكاف  والتحجيث،
ويتخجع ذلظ مغ خالؿ  ،والسعخفة وتخبصيا بحاجات السجتسعالعمع تخعى لػجػد مؤسدات سياسية 

وتدػيقيا العمسية التصبيقية والسيجانية، ث ػ بحلمعمع والسعخفة ورعاية ال السخررة سيدانياتال
 ونذخىا ودعسيا وربصيا بدػؽ العسل والذخكات والسعامل والسرارؼ.

فاف الجوؿ العخبية، غالبية مشيا بصخيقة عذػائية و  الشسػالشيزة و أما الجوؿ الدائخة في شخيق 
 البحث العمسياف بحيث التي تعيذيا تمظ الجوؿ  والفػضػية يعكذ األزمةواقع العمع والسعخفة 

 ال يجخل ضسغ مذاريعيا التي يصغى عمييا االمغ والجفاع والتدميح.و  اخخ اولػياتيا
ميسة الشيػض الذامل والستكامل بجسيع بشى التصػر وعمى رأسيا البحث العمسي، ميسة 
جساعية وتكاممية تقع عمى عاتق جسيع فعاليات السجتسع ومؤسداتو بتػفيخ مدتمدماتو 

والسعخفة والتقشيات  الحالي عرخ العمع والعرخ، واستحقاقاتو والسشاخ السػاتي لتصػره ونيػضو
التقشية  سعخفيةالثػرة الالتصػر سخيع ججا و السيسا وأف ، الحجيثة وتصػرات وسائل التعميع االلكتخوني



 

 

 

 

 

387 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانون االول  16-17

 

في البمجاف الشامية تقرخ وتقمل  تحجيث السجتسعو  الشيزة التشسػية نجاحولحلظ فاف مدتسخة، 
 والبحثوالعمساء  تبشي العمعوىحا اليتع اال مغ خالؿ العالع الستقجـ، وترغخ مغ الفجػة مع 

 واستثسار التقجـ اليائل في التكشػلػجيا ومعصيات العمع الحجيث. والباحثيغ،
دتثسخ عجد متدايج مغ البمجاف العخبية في اقتراد السعخفة الججيج مغ أجل تػفيخ فخص عسل ت

ىحا ما ورد  ،مدار إنسائي أكثخ استجامةلعجد الدكاف الستدايج فييا، فزاًل عغ سعييا إلى اتباع 
: حتى عاـ  ، والحي ُعخضت الشدخة العخبية مشو 2030في استشتاجات تقخيخ اليػندكػ لمعمـػ

 .2 2019كانػف الثاني/يشايخ  24صحفي ومدؤوؿ رفيع السدتػى في  100عمى أكثخ مغ 
لسيجاني التصبيقي مع لالسف فاف العخاؽ بعيج عغ ىحا التصػر والشسػ في دعع البحث العمسي ا

 غيخ السيشييغوجػد جيػد تبحؿ مغ اجل التخاجع وليذ التقجـ والتصػر يقػدىا بعس الداسة 
 حيث يدعى بعزيع الى تذخيعات كارثية تؤسذ لمجيل وتقف حائال اماـ اي تصػر عمسي قادـ. 

 ثانيا : خرائص البحث العمسي :
، 3"السبشية عمى تتابع الترهرات واالفكار" ككيان دائم الشسه من السعارف كاف ضيػر العمع 

عمى بجاية الصخيق لمتسيد بيغ التخاكع السعخفي العمسي وغيخ العمسي، إذ يسكغ التفخيق بيشيسا 
 .اسمػب البحث العمسي ومشاىجو

مػضػعيا مغ خالؿ يرف الطػاىخ وصفا  السشاىج العمسية، اذ مغ اىع السشيج الػصفي يعج
باستخجاـ أدوات وتقشيات البحث العمسي، ويقػـ السشيج  الباحث حرل عميياالبيانات التي ي

 .4الػصفي عمى الحقائق والسعمػمات ومقارنتيا وتحميميا وتفديخىا لمػصػؿ إلى تعسيسات مقبػلة
لسجتسع االكاديسي وىه ان تعبيخ البحث ىه أشيخ التعابيخ الدائجة في ا" وقيل عغ البحث 

ع معين، اساسيا التحخي واالنغساس في الحقائق ألجل ، رياضة فكخية في مهضه عمى مانكخر
التعخف عمى طبيعتيا وتفديخىا. ومشيج البحث ىه الحي يزع األسس والقهاعج الخاصة 

 .5 "بالبحث وتشعيسو وخطهاتو 
 مشيا :ميسة قبل وصفو بانو عمسي، و خرائز مجسػعة بحث اف لم

وتعشي االلتداـ بالسقاييذ العمسية الجقيقة والخزػع لسعاييخ اكاديسية متفق  السهضهعية: -1
عمييا بعيجا عغ االنحياز او التعاشف او التصخؼ والتعرب، حيث يقػـ الباحث بإدراج الحقائق 
التي تػصل الييا مثمسا ىي دوف تغييخ او تحػيخ، وكحلظ الػقائع التي استجؿ مشيا عمى راي 
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ت نطخ تجعع او تخالف وجية نطخه، بذخط اف تكػف تمظ الحقائق مشصقية معيغ او عمى وجيا
ومشدجسة مع الػاقع ، وعمى الباحث أف يتقبل ذلظ ويعتخؼ بالشتائج السدتخمرة حتى ولػ كانت 

 ال تتصابق مع ترػراتو وتػقعاتو.
: البحث يعشي الجخي وراء الحقائق او الػصػؿ الى شيء  العهاىخ وتحميل تفديخ -2

ويدسى الذخز الستػلي لمسيسة بالباحث واوؿ ميساتو ىػ جسع السعمػمات والبيانات غامس ، 
، ثع يبجأ اختخاع شيء ما يكػف تحت السجيخ او قيج الجراسة او محاولة عغ مذكمة او ضاىخة

، تفديخ وكذف االسباب والعػامل االساسية التي ادت الى حجوث السذكمة او الطاىخةالتحميل و بال
 بالقجرة عمى التحميل والتفديخ لسا تػصل اليو مغ نتائج. يتستع الباحث ولحلظ البج اف

بسعشى اف تكػف ادوات الباحث اكاديسية متعارؼ عمييا :  السشيجية االكاديسيةاستخجام  -3
، معيشةبجراسة مذكمة تػصل الى الحقائق باقرخ وافزل الصخؽ ، السيسا عشجما يقػـ الباحث 

 .مغ خالؿ استخجاـ الصخؽ الدميسة واليادفة ليا، فعميو اف يجج الحمػؿ 
بسعشى اف يتحمى الباحث بعقمية مشفتحة وواسعة ومخنة، ال فييا :  العقمية السشفتحة -4

انغالؽ ديشي او قػمي او عخقي تجعل الغذاوة عمى العقل وتغمقو ، الف االنغالؽ العقمي يؤدي 
بج مغ التذكيظ في كل شيء مغ الى مدار واحج واتجاه واحج دوف التػصل الى الحقائق ، فال

ىجفو عمى الخوح العمسية و اف يكػف حخيرا  عمى الباحث اجل الػصػؿ الى اليقيغ ، ولحلظ يجب
 .باالراء الفخدية ، واالبتعاد عغ التدمت والتذبث الػصػؿ الى الحقيقة فقطدائسا االساس 

األسمػب العمسي في : ال شظ أف مغ أىع خرائز االبتعاد عن إصجار األحكام الشيائية -5
البحث التي يشبغي عمى الباحث التقيج بيا، ىي ضخورة التأني وعجـ إصجار األحكاـ الشيائية، إذ 

ة الشطخيات يجب أف ترجر األحكاـ استشادا إلى البخاىيغ والحجج والحقائق التي تثبت صح
 واالقتخاحات األولية.

ليدت مػهبة فحدب وانسا ترقل  لعمى التشبؤ بالسدتقب القجرةاف  : القجرة عمى التشبؤ -6
الجيجة واالدوات  السعخفة يوتػافخت لجبالجراسة، خرػصا اذا ما كاف الباحث ذا صفات مسيدة و 

ويعير الحاضخ ومحيط بتفاصيمو الجقيقة فال يبقى السيشية ، يدتصيع قخاءة الساضي بذكل جيج 
في تػقع والباالستشتاج بالسدتقبل ، اال الفيع الػاعي والسجرؾ لحقيقة االمػر فيكػف حاضخا لمتشبؤ 
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جيا فقط اىخ، وبحلظ يتيح السجاؿ لعجـ تكخار دراسة الحاالت السساثمة واالكتفاء بشتائػ حجوث الط
 .لمتػصل الى حقائق ججيجة

 
، نشتقل الى محػر ميع يتعمق البحث العمسي وخرائرو واىسيتو  االشالع عمى مفيػـبعج 

دات االكاديسية ة البحػث العمسية الجادة في السؤستػاجو مديخ بتحجيج السذاكل الػاقعية التي 
)اىسية البحػث العمسية في تشسية ميارات االفخاد اعجاد استسارة بحثية معشػنة العخاقية، اذ تع 

ىجفيا االساس اكتذاؼ الخمل السػجػد في مشطػمة البحث العمسي العخاقية وتصػر السجتسع ( 
 حه الجراسة  .وىػ مػضػع السحػر الثاني مغ ى

 السحهر الثاني
 استبيان عن اىسية البحهث العمسية  

ومغ اصحاب االساتحة الجامعييغ مغ فئات السجشسع وىع  تع عخض استبياف خاص عمى فئة 
 ، وكاف الشسػذج السقجـ لالستبياف تحت العشػاف والتفاصيل ادناه :الذيادات العميا، الخح اراءاىع

 السجتسع تشسية ميارات االفخاد وتطهرفي  ةث العمسيه البحاىسية 
 الجشس                     العسخ                             الذيادة

 ضعيف متهسط جيج ججا الدؤال ت
    السجتسع تشسيةفي  العمسية ثه مجى مداىسة البح 1
    تشسية ميارات االفخادفي  ةث العمسيه لبحمداىسة امجى  2
     السجتسع مذاكل حل نحه العمسية البحهث تهجو مجى 3
     العمسية البحهث دعم في الجولة مداىسة مجى 4
     التطبيقية البحهث دعم في الجامعية االدارة مداىسة مجى 5

 120لمحكػر ،  210 شخرية مغ كال الجشديغ ) بسعجؿ 330لقج تع تػزيع االستسارة عمى    
 امة كاالتي : لالناث( وكانت االحرائية الع

 ( تهزيع العيشات حدب االعسار1ججول رقم )

 سشة 50فهق  سشة 50-40 سشة 40-25 االعسار
 69 115 146 االعجاد
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 ( تهزيع العيشات حدب العسخ والجشس2ججول رقم )

 سشة 50فهق  سشة 50-40 سشة 40-25 االعسار
 21 32 67 االناث
 48 83 79 الحكهر

 العيشات حدب الذيادة الجامعية( تهزيع 3ججول رقم )

 الحكهر االناث الذيادة/ الجشس 
 27 12 دبمهم

 112 48 ماجدتيخ
 71 60 دكتهراه

 210 120 السجسهع 
بذكل ممفت لمشطخ اعجاد كبيخة مغ اصحاب الذيادات، اذ بمغ االحرائيات اعاله اوضحت 

ف قخيب ججا مغ مسا يجعل ىحا االستبيا مغ كال الجشديغ 131عجد اصحاب شيادة الجكتػراه 
 االكاديسي. نبس الزسيخ

، وحدب الججاوؿ عمى حجه مغ اجل الفائجة االكثخ واالعع ل كل سؤاؿ يحميتع تسػؼ    
 االتية :

 الدؤال االول / ( 4الججول رقم )

 ثه )مجى مداىسة البحنالحظ باف االجابات عمى الدؤاؿ االوؿعشج قخاءة الججوؿ بتسعغ 
 %(  11كانت واشئة ججا وسمبية تجاه الجيج ججا وبمغت ندبتيا )السجتسع(  تشسيةفي  العمسية

وتعكذ ندبيا ( وىي ندبة مختفعة %25وبشدبة ) 81فزمػا الحالة الػسصية فيسا كاف الحيغ 
وجية نطخ محتخمة تقػؿ باف وضع البحػث في العخاؽ الزاؿ باالمكاف اصالحو، وىي ندبة 
متفائمة عمى الخغع مغ تذخيريا باف ىشاؾ خمل ما في مشطػمة البحث العمسي او انيا بعيجة عغ 

استاذ وباحث يرػت لرالح خانة الزعيف  212حاجات السجتسع. ولكغ عشجما تجج اف 
 ف ذلظ يبعث الى التذاـؤ والتداؤؿ عغ حقيقة االوضاع العمسية في العخاؽ.%( فا64وبشدبة )

 ضعيف متهسط جيج ججا الدؤال
1 37 11 % 81 25% 212  64% 
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 الدؤال الثاني/  (5الججول )

والسقرػد مغ  (في تشسية ميارات االفخادمداىسة البحػث العمسية في الدؤاؿ الثاني ) مجى 
)تشسية ميارات االفخاد( ىػ اكتذاؼ السػاىب وصقل القجرات عشج الصالب ، وبالتالي فالدؤاؿ 

ىا لالشكاليات التي تػاجو اكتذاؼ البحػث العمسية العخاقية وتحجيج يدتفيع عغ مجى امكانية
السػاىب وصقل القجرات وتشسية السيارات عشج الصالب وافخاد السجتسع ، وعشج تحميل االجابة ، 

  %(38) االكبخ كانت لخانة الستػسط شدبةالذ اف عغ بعزيا، انجج اف الشدب التختمف كثيخا 
%( 28ة عمى خانة الزعيف )فيسا كانت االجاب%( 34االجابة عمى الجيج ججا بمغت )تمييا 

في تحجيج اشكالية البحث العمسي ودورىا في تشسية السيارات ،وفي مسا يجؿ عمى تبايغ االراء 
استاذ جامعي مقتشعا باف البحػث  114الػاقع ىحه الشدب محيخة ججا لمباحث فكيف يكػف ىشاؾ 

ي رعاية السبجعيغ ، بل اف العمسية تؤدي الى تششسية ميارات االفخاد في بمج يعج االكثخ تخمفا ف
العخاؽ يرشف كػنو بيئة شاردة لالبجاع والسػاىب وايزا بيئة شاردة لمعمساء؟؟؟ والدؤاؿ الحي 
يصخح عمى ىؤالء وبيحا التفاؤؿ : اذا كانت البحػث العمسية بيحا السدتػى العالي مغ رعاية 

اضية ؟؟؟ بسعشى اف السػاىب السػاىب وتشسية السيارات فايغ نتائجيع العسمية خالؿ الدشػات الس
واالسشرات العمسية فيل ىشاؾ مغ دليل عمسي ؟ وىشاؾ سؤاال ميسا اخخ  تقاس بالشتائج والجػائد

)اذا كانت كل السقهمات متهفخة في بيئة البحث العمسي بحيث انيا قادرة عمى يصخح عمى ىؤالء 
البحهث العخاقية الى السراف  تشسية السيارات الفخدية عشج الطالب والذباب اذا لساذا لم تختق  

 . االقميسي والجولي اال بذكل فخدي ؟؟؟(
استاذ وباحث صػت لخانة الػسط وىؤالء مدكػا العرا مغ الػسط ،  122ثع اف ىشاؾ 

وكأنيع ييخيجوف اف يقػلػا اف ىشاؾ بيئة جامعية جيجة وفييا بحػث عمسية جيجة تخعى السبجعيغ 
يل اماميع وىحا راي محتـخ ومقجر واف كاف فيو بعس ولكغ ىشاؾ بعس السعػقات والعخاق

 لمػاقع . السخالفة 
كانػا اكثخ واقعية وقجرة عمى تذخيز  %(28اما الحيغ صػتػا عمى خانة الزعيف وندبتيع )

استاذ تعج ندبة قميمة ججا  330مغ  94الخمل في البحث العمسي الخصيغ ، وعمى الخغع مغ اف 

 ضعيف متهسط جيج ججا الدؤال
2 114 34%  122 38 %  94 28%  
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ولكشيا ايزا تعكذ وجػد امل باف الباحث العخاقي يذخز بذكل دقيق وقادر عمى االرتقاء في 
  حالة تػفخت لو الطخوؼ السشاسبة . 

 الثالدؤال الث/  (6الججول )

مجى تهجو البحهث الثالث )( بجقة نجج اف االجابات عمى الدؤاؿ 5عشج قخاءة ججوؿ رقع)
%( وىي 15كانت سمبية تجاه الجيج ججا وبمغت ندبتيا )( العمسية نحه حل مذاكل السجتسع

الى حل اشكالية حقيقية واقعية نابعة مغ رحع  تؤكج اف البحػث التي تدعىندبة واشئة ججا 
الى خانة الستػسط اذ بمغت  الشدبة كثيخا ثع ارتفعت، اة السجتسع او الجامعة قميمة ججامعان

%( وىي ندبة مختفعة ججا تؤكج اف البحػث العمسية تػاجو صعػبات اماـ االرتقاء ولكشيا 57)
تسارس دورىا العمسي واالكاديسي الحقيقي نحػ حل قزايا السجتسع ودراسة الطػاىخ ومحاولة 

شخرية وىػ عجد كبيخ مقارنة  187حدب راي ىحه افئة مغ االساتحة والبالغ عجدىع االبتكار 
ثاني ، وىحا التذخيز فيو بعس الغسػض ، فعمى الخغع مغ انو فيو مغ الػاقعية بالدؤاؿ ال

والرحة ولكغ في الػقت نفدو نججه متفائال ججا بعيجا عغ التذخيز االكثخ دقة والحي يتحجث 
لع عغ االالؼ مغ الخسائل واالشاريح والبحػث مخكػنة عمى الخفػؼ وذات قيسة عمسية حقيقية 

   الفعمي سػاء كانت بحػث عمسية او اندانية. لمتشفيح تجج شخيقيا 
%( 28وبشدبة ) باحث واستاذ93بمغ السقتخعيغ عجد اف عشجما نرل الى خانة الزعيف نجج  

عمى شحة السذاريع البحثية الخصيشة، والبحث الخصيغ ىػ الحي يحاوؿ تذخيز ف وىؤالء يؤكجو 
تخاع عمسي، او تكار شيء ججيج او اخمحاولة اب خمل ما او مذكمة واقعية او ضاىخة اندانية او

ومغ خالؿ الخحمة البحثية يتػصل الى حل عمسي، ولكغ الػاقع  اخخى، اشكاليات حقيقيةمعالجة 
ىجفيا ، و شكمية عمى اف االختيار لعشاويغ البحػث وتحجيج االشكاليات يتع برػرة العسمي يجؿ

 وحدب الذعارات. والسؤتسخاتالتػافق مع بعس الشجوات اما التخقية او السادة او االساس 
 الدؤال الخابع (7الججول )

 ضعيف متهسط جيج ججا الدؤال
3 50 15 % 187 57  % 93 28 % 

 ضعيف متهسط جيج ججا الدؤال
4 18 5 % 106 33  % 206 62 % 
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والحي  (مجى مداىسة الجولة في دعم البحهث العمسية)الدؤاؿ الخابع نجج في الججوؿ الدادس 
اذ انو يتعامل مغ الخكغ  ،يعج مغ االسئمة السيسة واالساسية في مذخوع تخصيغ البحػث العمسية

، وعشج قخاءة الجولة السادي والسعشػي واالدائياالساس في العسمية التعميسية بخمتيا وىػ دعع 
نجج اف الغالبية العطسى مغ االساتحة يؤكجوف غياب الجعع الحكػمي اذ صػت االجابات والشدب 

فقط مقتشعيغ اف ىشاؾ %( بسعشى اف ىؤالء  5 ستاذ فقط عمى خانة الجيج ججا وبشدبة )ا 18
%( 33 مشيع عمى خانة الستػسط وبشدبة ) 106في حيغ اجاب  ،دعع حقيقي لمبحث العمسي

وىحا  او عمى االقل دعع محجود ، وتجؿ بذكل واضح بعجـ وجػد دعع معقػلة ،وىي ندبة 
ع بػاق%( 62 خانة الزعيف وبشدبة )عمى  ماعكدتو الشدبة السختفعة كثيخا في اجابات االساتحة

استاذ يعمغ وبرخاحة عجـ وجػد دعع مادي ومعشػي مغ الجامعات والحكػمة لمباحثيغ  206
واالساتحة بل ىشاؾ احيانا مزايقات التعج وال تحرى لكل باحث يدعى مغ اجل انجاز بحثو 

 واالفادة مغ خبخاتو .
مؤشخ في ح و واضخمل مغ خالؿ القخاءة الستسعشة في الدؤاؿ الخابع واجابات االساتحة نجج اف ال

كسا انو يجيب بذكل واضح عمى التداؤؿ الحي  ،شبيعة البحػث السشجدة في الجامعات العخاقية
سبق واف تع شخحو في ىحا البحث سابقا بذاف عجـ ارتقاء البحػث العخاقية الى السدتػى االقميسي 

تابة ، شبعا اف والجولي وعجـ مػاكبتيا لصبيعة التصػر الحاصل في االساليب البحثية ومشيجية الك
السذكمة ليدت عامة وتذسل الجسيع وانسا ىشاؾ بعس االستثشاءات وىشاؾ انجازات حقيقية 

 ،ولكغ كل ىحه االنجازات ىي فخدية وبجوف دعع حكػمي .تحققت لبعس االساتحة والباحثيغ
 والسصمػب ىػ وجػد بحػث عمسية مجعػمة بذكل كامل مغ الجامعة ماديا ومعشػيا ليكػف االنجاز

اف يدعى الباحث بشفدو ومالو وقجراتو وخبخاتو لمباحث ب في الشياية محدػب لمجامعة وليذ
 خ االنجاز في الشياية لمجامعة.ويجي

وعشجما سألشا بعس االساتحة عغ وجػد قػانيغ في الجولة العخاقية تذجع عمى البحث العمسي 
 40وتدشج الباحث ميجانيا وتكـخ السسيدييغ مثل قانػف التعميع العالي والبحث العمسي ذي الخقع 

كانت اجاباتيع تقخيبا متقاربة ، ف 2008في  23ـ وقانػف الخجمة الجامعية ذي الخقع 1988لدشة 
باف ىحه القػانيغ حبخا عمى ورؽ واف مايصبق مشيا فعال ندب ضئيمة ججا التتعجى اصابع اليج 
الػاحج وعمى اناس خاصيغ حدب العالقات السجامالت، وليذ ىشاؾ معاييخ عمسية في االختيار 
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والتصبيق وبحلظ فاف الجعع غائب بذكمو العاـ، ولحلظ ال يبحؿ الباحث جيجا كبيخا وانسا مجخد 
 متػسصة الغخاض التخقية العمسية وااللتداـ الػضيفي ال اكثخ ويكػف مكخىا ال مخيخا. جيػد

 الدؤال الخامس/  (8الججول رقم)

 في الجامعية االدارة مداىسة مجى)الدؤاؿ الخامذ في الججوؿ الدابع نحمل االجابات عمى  
عغ الحج االدنى مغ االىتساـ بالبحث العمسي  وىػ يكذف بصبيعة الحاؿ (التطبيقية البحهث دعم

، اذ اف ادارة الجامعة او الكمية السدتقمة مدؤولة عغ تصػيخ وتحديغ وتشطيع السؤسدة الجامعية 
، فاذا غاب الجعع الحكػمي مسكغ ججا اف تكػف الجامعة عمى اهبة االستعجاد لسػاجية االزمة 

الية واالدارية ، واحيانا تختقي بعس الجامعات االىمية بذكل سخيع ورصيغ النيع مدتقميغ الس
ماليا واداريا، ولجييع الحخية الكاممة في صخؼ االمػاؿ باالتجاه العمسي واالرتقاء بالجامعة، بعيجا 

 عغ الرخب والرخاع والسذاكل .
 24تجاه الجيج ججا  ة او الباحثيغاالساتح اجابات بمغتوعػدة عمى الدؤاؿ الخامذ ، فقج    
يقية فيؤالء االساتحة ضسغ ازمة حقوجػد  عمىؤشخ يبسا  واشئة %( وىي ندبة 7)بشدبة و  استاذ،

بػجػد فجػة كبيخة بيغ الجيػد  الجقيق السجتسع العمسي االكاديسي متػاججيغ وفاعميغ، وتذخيريع
الػاقع االجتساعي ة انعكدت بذكل كبيخ عمى قيشاؾ ازمة مالية خانالعمسية الكبيخة وتصبيقيا، ف

 .لالسخة العخاقية
استاذ وباحث عمى خانة  94( والدؤاؿ الخامذ، اذ صػت 7ونبقى بالصبع في الججوؿ رقع )

االجابات متفاوتة، ىي ندبة تعج مختفعة عغ الػاقع الفعمي ، وكانت و %( 29الستػسط وبشدبة )
( استاذ او باحث 212ي السدتقبل، في حيغ صػت )وتؤشخ عمى وجػد ازمات متالحقة انيا و ف

فذل متخاكع مختفعة ججا وتؤشخ عمى وجػد  ندبوىي %( و 62ماندبتو ) عمى خانة الزعيف
 .وكبيخ في ىحا السجتسع

العمع في التشسية والتحجيث   شخيقعشجما تتخح الجولة باعمى سمصاتيا قخارا ستخاتيجيا باف تدمظ  
تكػف قج وضعت  التصبيق السيجانيعمسية الجادة الى واقع تشفيحي و تخجسة البحػث الالى وتدعى 

 اسدا قػية لبشاء نيزتيا الحقيقية.

 ضعيف متهسط  جيج ججا الدؤال
5 24 7 % 94  29  %    212 64 % 
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االشالع عمى تجارب الجوؿ الشاىزة حجيثا واالفادة مشيا بذكل مغ وفي ىحا االشار البج 
مع الححر والجقة في رسع الدياسات السدتقبمية وفقا لمصابع السحمي لبالدنا فميذ  ،عمسي ودقيق

مغ الزخورة اف نأخح التجخبة حخفيا ونصبقيا بكل حيثياتيا وانسا اخح الجػانب االيجابية القابمة 
 ، وىػ الصخيق االسمع واالندب.لمتشفيح

ىي الصخيق الرحيح  ،ريح الجكتػراه ائل الساجدتيخ واشابسا فييا رساف البحػث العمسية الجادة 
والعمسي لسعالجة الخمل واالشكاليات التي يعاني مشيا السجتسع وفي جسيع القصاعات، وىحا االمخ 

بيغ تعاوف اليتع اال مغ خالؿ سياسة الجولة في تبشي شخيق العمع ويكػف ذلظ مغ خالؿ ال
طسات السجتسع السجني امعات ومشومخاكد البحػث العمسية مغ جية وبيغ الج الجامعاتو الػزارات 

 .مغ جية اخخى 
عمى مشطػمة التخبية والتعميع، وخخجت امػاال شائمة وترخؼ صخفت  اف الجولة في العخاؽ 

بحؿ فييا الباحثػف الكثيخ مغ الباحثيغ والسيشييغ واالساتحة ، ودعست البحػث العمسية ايزا بحيث 
يحية حقيقية النيا عالجات ناجعة لسذاكل ومشيا مغ يدتحق اف يكػف بخامج تشف جيػدا كبيخة

لع تاخح شخيقيا الى التشفيح او عمى االقل في االشالع عمييا ، ولكغ لالسف الى حج اليػـ كبيخة
اف سياسة االىساؿ واالفادة مغ السعمػمات الػاردة فييا كػنيا بحػث ميجانية ولكغ لالسف 

ت الذخرية دوف الخجػع الى اىل االختراص واالبتعاد عغ الحمػؿ العمسية واالكتفاء باالجتيادا
 الستعاقبة. يةالحكػم التذكيالت مبجأ عاـ في كلاصبح 

 باالتي : بعج ىحا االستعخاض لسجسل العسمية البحثية وتحميل االستبياف يسكغ تمخيز نتائجو
 مسجتسع.االساسية ل حاجاتالو  ةث العمسيػ بيغ البح وجػد فجػة كبيخة وواسعة (1
البحػث العمسية ال يختقي الى مدتػى صشاعة االنداف وال يداىع في تشسية السػجػد مغ  (2

 السيارات الفخدية.
عجـ تػفخ مقػمات البحث العمسي الخصيشة وفقا لمسعاييخ الرحيحة بجءا مغ الذخوع في  (3

 كتابة البحث مخورا بالسختبخات والسكتبات والػرش الستخررة وانتياءا بالشذخ والتدػيق.
السادي  الجععفي التعميع مبشية عمى اسذ ومباديء خاشئة التديع في سياسة الجولة  (4

مغ اجل اف يتػجو وال تخسع خارشة عمسية لسذاكل السجتسع الػاقعية  ،والسعشػي لمباحث العخاقي
 .الباحثػف الى حميا 
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ىي لغخض التدػيق اف أغمب السؤتسخات والشجوات والسيخجانات التي تقاـ في الجامعات  (5
بعيجة عغ الفائجة ضيار صػرة غيخ حقيقية عغ الػاقع العمسي في الجامعات و وااالعالمي 

 .لتمظ السؤتسخات الحقيقية
في الجامعات جادة وحقيقية  عمسية بحػثعمى الخغع مغ كل الطخوؼ الرعبة ولكغ ىشاؾ  (6

في كل السجاالت، وبحلت فييا جيػد استثشائية وفييا نتائج وعالجات مستازة انجدىا العخاقية و 
لع تجج شخيقيا الى  لالسفولكغ  لباحثيغ العخاقييغ ومشيا رسائل الساجدتيخ واشاريح الجكتػراه ا

 التصبيق العسمي بسا يؤشخ ضياع الجيج والساؿ الحكػمي.
مغ خالؿ التحميل لالستسارة نجج اف االساتحة والباحثيغ اشخو بشدبة كبيخة قمة االىتساـ مغ  (7

مسية وىحا مؤشخ خصيخ ججا يعكذ االرتباط بيغ القيادات االدارة الجامعية بػاقع البحػث الع
الجامعية مع سياسة وتػجيات الجولة، والسفخوض اف تكػف الجامعة مدتقمة تساما عغ الدياسة 

 لتكػف اكثخ فاعمية وتاثيخ في السجتسع.
 السحهر الثالث

 معهقات تطهيخ مشعهمة البحث العمسي في الجامعات العخاقية
مغ اركاف عسمية التشسية والتحجيث لمبمجاف، والسجتسعات اإلندانية الخاغبة التعميع ركغ اساس 

في التصػر تتجو بقػة نحػ الجػدة في السشطػمة التعميسية النو االستثسار االفزل واالندب 
واالقػى في مجسل عسمية التشسية وىػ العامل الخئيذ في االنتقاؿ مغ ثقافة االستيالؾ واالعساؿ 

 ثقافة االبتكار واالختخاع واالبجاع والتسيد. غيخ السشتجة إلى
الستخررة في ستخررة الجامعات المخاكد لمبحث العمسي و ماسة الى بحاجة  العخاؽاف 

البذخية  واستغالؿ الصاقات، السشجدةث اػ نتائج البحمتابعة وتشفيح  الى ، وبحاجة ايزامجاالت
 الكبيخة الستػفخة وتػضيفيا في خجمة التشسية.

االساسية التي ليا عالقة  تذخيعاتالتعخؼ اوال المغ خالؿ  عتيواقع البحث العمسي دراسة اف 
 .األنفاؽ في الجامعات والسعاىج العخاقيةواليات البحث العمسي ب

قانػني وزارة التعميع العالي والبحث مغ اىع القػانيغ التي تتعمق بصبيعتيا بالبحث العمسي ىي 
مشو يذيخ ( 2السادة ) ، ففي االوؿ وفي1988( لدشة 40)و 1983( لدشة 55العمسي السخقع )

الى اف الػزارة تيجؼ الى احجاث تغييخ نػعي متػاصل في الحخكة العمسية والتعميع العالي والبحث 
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وتاميغ احتياجات خصط التشسية القػمية مغ التخرز في جسيع فخوع  ،العمسي في القصخ
والتقاني والفشي مع الجوؿ والسؤسدات العمسية في جسيع  السعخفة وتػثيق اواصخ التعاوف العمسي

اف تتػلى الػزارة تشفيح سياسة الجولة التخبػية تذيخ الى  و( مش3السادة )، اما في (1)انحاء العالع
والثقافية والعمسية والتكشػلػجيا في نصاؽ مؤسدات التعميع العالي وتسارس ميساتيا بالػسائل 

 :االتية
التخصيط العمسي الستكامل لمتعميع العالي بسا يحقق االندجاـ بيغ الدياسات السقتخحة   -1

  . واالقترادية واالجتساعية وغيخىاومشاىج الجولة الثقافية 
تصػيخ الجراسات العميا والبحػث العمسية واالختراصات الفشية والتقشية وتحقيق التصػر  -2

قية وتييئة الفخص الالزمة لمسالكات العمسية واالدارية الستػازف بيغ تقجـ العمػـ الشطخية والتصبي
 مة في الػزارة لمتجرب واالشالع.العام
العشاية بالبحث العمسي ورعاية مػاىب االبجاع واالبتكار وتذجيعيا ودعسيا والعسل عمى   -3

بعة متا تػفيخ االسباب الفشية واالدبية والسادية التي تداعج الباحثيغ والسبجعيغ والسختخعيغ عمى
 رسائميع باشسئشاف وثقة.

تأميغ الحرانة العمسية لمسبتكخيغ والعمساء والباحثيغ ومشح مخررات كافية لمتفخغ العمسي  -4
 .6ومكافآت مادية تتشاسب مع قيسة وجػدة االنتاج واالبتكار

والحي تع بسػجبو تذكيل  1995( لدشة 1كسا أصجرت الػزارة نطاـ مخاكد البحث العمسي رقع ) 
، حث العمسي تشطع عسل مخاكد البحث العمسي والػحجات البحثية في الجامعات والسعاىجىيئة لمب

الحي اجاز قياـ عزػ الييئة  1992( لدشة 279قخار مجمذ قيادة الثػرة السخقع )فزال عغ 
التجريدية باجخاء البحػث والجراسات لرالح الػزارات السختمفة لقاء اجػر يتع االتفاؽ عمييا، 

 .7 %( لمجامعة والكمية20و) لمباحث%( 80دات بشدبة )وتػزيع الػار 
بعشػاف ))السؤتسخ الػششي  2001شباط عاـ  9-7وقج عقج مؤتسخ ميع في بغجاد لمسجة مغ  

ريز مػازنة مدتقمة لمبحث ىػ تخلمتعميع العالي والبحث العمسي(( وقج جاء في السقتخحات 
ي شخكات ضسغ مػازنة الجامعات وتخريز ندبة مغ تخريرات البحث والتصػيخ ف العمسي

( مغ 11( مغ السادة )3-والسقخرة بسػجب الفقخة )رابعا ومؤسدات القصاع العاـ،والسػجػدة فعال
 .8 ـ1997( لدشة 22قانػف الذخكات العامة السخقع )
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الحي يعج نقمة نػعية في  2008لدشة  23السيسة قانػف الخجمة الجامعية رقع  غيانػ قومغ ال
تذجيع وتقجيخ العمع والسعخفة، ولكغ لالسف كاف التصبيق لمقانػف مديذ وحدب السداج بعيجا 

( مغ القانػف 16) السادةعغ الجيػد العمسية الحقيقية ورعاية االساتحة والباحثيغ وكسثاؿ عمى ذلظ 
التشديق بيغ مؤسدات وزارة التعميع العالي والبحث العمسي والػزارات تشز عمى ضخورة ))

 غيخ السختبصة بػزارة يتع مغ خالليا ما يأتي: والجيات األخخى 
العمسي  تكميف بعس التجريدييغ او الباحثيغ في مؤسدات وزارة التعميع العالي والبحث: أوال

والجيات األخخى  تجارب والقياـ بشذاشات ذات عالقة باختراص الػزاراتبإجخاء البحػث وال
مقابل أجػر متفق عمييا بيغ  غيخ السختبصة بػزارة بيجؼ تصػيخ الجػانب اإلنتاجية والخجمية فييا

مغ ىحه األجػر لمسذاركيغ فييا وتخرز الشدبة  %80الجانبيغ وتخرز ندبة ال تديج عغ 
 لكمية او الييأة او السعيج وفق تعميسات يرجرىا الػزيخ.او ا الستبقية مشيا لمجامعة

 االستعانة بالسالكات العمسية والفشية التي تعسل في الػزارات والجيات غيخ السختبصة: ثانيا
عمى رسائل  بػزارة لمقياـ بالتجريدات الشطخية والعمسية والتصبيقية والسيجانية والتجريب واإلشخاؼ

 .9((خاو مكافآت تحجد بتعميسات يرجرىا الػزي الجراسات العميا لقاء أجػر
وىحا الشز واضح في ربط الػزارات والسؤسدات مع الجامعات ولكغ لع يصبق عمى ارض 
الػاقع بعجـ التعاوف في اجخاء البحػث التصبيقية السيجانية التي تدعى لحل السذاكل الفعمية التي 

 تعاني مشيا الػزارات والسؤسدات.   
التي ىجفت الى االرتقاء بسدتػى  10 2017لدشة  167التخقية العمسية رقع  تعميساتكسا اف 

االكاديسي العخاقي جاءت نتائجيا مخيبة لالماؿ، اذ انحرخت مػادىا وججاوليا عمى تجشيج 
التجريدي او االستاذ الجامعي العساؿ متعجدة تاخح مغ وقتو الكثيخ بعيج عغ ميشتو االصمية 

وجعمت مغ االكاديسييغ يميثػف نحػ دورات وورش ومؤتسخات ونجوات التجريذ والبحث العمسية 
 غيخ ذات فاعمية لتغصية متصمبات التعميسات.

واذا تست متابعة ىحه القػانيغ والقخارات نجج اف فييا الكثيخ مغ السحفدات وتسثل اسدا ميسا 
تذخيعات عمى ارض يل ىحه الالستخاتيجية جيجة الجخاء البحػث العمسية، ولكغ لالسف لع يتع تفع

 ، وىشاؾ خمل كبيخ في التشديق والتعاوف بيغ الػزارات والجامعات. الػاقع
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واجخاء  في مجاالت العمع واالعالـ واالتراؿ وفي كل السجاالت التصػرومتابعة اف مػاكبة 
في  القخار صشاعمغ اولػيات ات عمى السؤسدات العمسية والسخاكد البحثية يجب اف يكػف تحديشال

حتسية، كمسا تاخخت ، فالعسل عمى تصػيخ السؤسدات التعميسية ىػ حاجة ممحة وضخورة دالبال
 شالت معاناة الذعب والحكػمة. الحكػمة في اجخائيا

مغ  العمسيةوالسؤسدات العخاقية في الجامعات  وواسعا ـ شخأ تغيخا كبيخا2003مابعج عاـ 
التغيخ الدخيع لع يكغ وفقا الستخاتجيات  وىحاناحية الشػع والكع عمى السدتػى البذخي والتقشي، 

الى ذلظ أدى ، و الثقافية والسعخفية والتكشػلػجية واضحة فاحجث ذلظ صجمة في االوساط
 واالجخاءات الستخحة. والتخبط في القخارات ضصخاباال

 : تػاجو مشطػمة البحث العمسيأىع السذاكل الفعمية التي  تحجيجالحقائق البج في ضل تمظ  
الؿ الػزارة او مغ الدياسي السدتسخ في شؤوف الجامعات والسخاكد البحثية مغ خ تجخلال (1

 .االحداب نفديا
 السػجػدة ، وال تذخيع قػانيغ متصػرة.القػانيغ عجـ تفعيل  (2
 .في ضل تعميسات وضػابط غيخ ميشية تغميب الخوتيغ والعسل غيخ السشتج (3
 .دة بذكل عمسيغياب مشطػمة التجقيق الجاخمي وعجـ تفعيل انطسة الجػ  (4
 .التخريرات السالية وعجـ اعصاء الرالحيات في استثسار البحػث العمسيةضعف  (5
 غياب سياسة الحػافد أو ضعفيا مقارنة بالقصاع الخاص. (6
عجـ القجرة عمى تشفيح البخامج العمسية التخررية وكحلظ السذاريع الدتخاتيجية، لعجة  (7

، السجاممة والسحاباة، قشػات االتراؿ البصيئة، اسباب مشيا : الببيخقخاشية، السخكدية الذجيجة
، تجخل جيات عجيجة، تجخل الجيالء، تفزيل السرالح الذخرية، ضعف الكػادر ضعف الجعع

 .العمسية واالدارية
ىحه بالسجسل اىع السذاكل وليذ كميا وىي بحج ذاتيا تعصيشا مؤشخا واضحا باف واقع 

 .كبيخ وتشازؿ مدتسخفي تخاجع ومؤسدات او مخاكد البحث العمسي  الجامعات
متػفخة بذكل جيج  حراءاالسختبخات وورش عسل ومخاكد العمسية و السجالت البحػث و المخاكد 

ىشاؾ  ولكغ رضية مييئة لمبحث العمسي ولكشيا تحتاج الى دعع ورعاية اذ اف اال في العخاؽ ،
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والذائعة والتي تؤدي الكثيخ مغ السعػقات والسذاكل الػاقعية فزال عغ االخصاء الخوتيشية 
 بسجسػعيا دورًا سمبيًا مؤثخًا في جيػد الباحثيغ.

 يسكغ تحجيج أىع السعػقات والسذاكل التي تػاجو مديخة البحث العمسي في العخاؽ :
 والجامعات. البحثية ضعف التعاوف والتشديق البحثي بيغ السخاكد (1
ية بالكػادر الدػؽ السحمضعف التعاوف والتشديق بيغ الجامعات والػزارات مغ اجل رفج  (2

 والتي يحتاجيا الدػؽ.الستعمسة والستجربة 
ضعف القصاع الخاص في العخاؽ ادى الى ضسػر عجد الذخكات والسرانع مسا ولج  (3

كل ذلظ بصالة عالية في فئة الخخيجييغ وبصالة مقشعة بالشدبة لمفائزيغ داخل الجدج الحكػمي و 
 احبط مغ ىسة الباحثيغ.

، بسعشى غياب التخصيط الجيج جيات واضحة في مجاؿ البحث العمسيعجـ وجػد إستخاتي (4
 .ة بيجؼ ايجاد الحمػؿ الشاجعة ليالسذاكل البمج وتػزيعيا عمى السخاكد البحثية وعمى االساتح

 ضعف االعجاد والتأىيل والتجريب وتصػيخ السيارات لمباحثيغ. (5
 التعميسية.ضعف قاعجة السعمػمات في السخاكد البحثية والسؤسدات  (6
قمة الجعع السادي وضعف االنفاؽ عمى البحث مغ تخريرات وحػافد ومخررات  (7

 وايفادات الغخاض البحث العمسي الخالز.
، قمة الجعع السعشػي لمباحثيغ مشيا مذاريع التكخيع لمفائديغ وكتب الذكخ والتذجيع المفطي (8

البحث وغيخىا مغ اساليب نذخ البحث في مجالت دولية وىي مكمفة، تشفيح تػصيات ونتائج او 
 .ػي السيسة ججا في تحفيد الباحثيغالجعع السعش

عجـ تػازف عبء العسل أالكاديسي لالستاذ الجامعي، عادة ما تكػف ميسات اساسية  (9
لالستاذ الجامعي ولكغ في العخاؽ ىشاؾ اعباء كبيخة تقع عمى عاتقو تذغمو عغ ميساتو االساسية 

يا كثخة المجاف داخل وخارج الجامعة، تعجيو الشراب السدسػح وىي التجريذ والبحث العمسي ومش
 الباحث يفقج نتيجة سػء احػاؿ البمج مسا بو في السحاضخات،  كثخة اعجاد الصمبة، اعباء اجتساعية

 .تخكيده البحثي
، فاف اغمب الشذخ العمسي في السجالت السحكسةلعل مغ أىع معػقات اجخاء البحػث ىػ  (10

معتخؼ بيا دوليا والشذخ الجولي يتتصمب امػاال كبيخة وبالتالي ضعف  السجالت السحمية غيخ
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 حالة التخقية جبخا ال اختيارا. الشذخ وضعف الخغبة في اجخاء البحػث اال في
في واقع الحاؿ ىشاؾ الكثيخ مغ االساتحة والباحثيغ يفتقجوف لسيارة البحث العمسي الجقيق  (11

ختبارات الالزمة نتيجة ضعف التعميع في العقجيغ ووضع االستسارات االحرائية او اجخاء اال
 .بالزخورة عمى مدتػى البحث العمسيالساضييغ وىحا انعكذ 

 
 والتهصياتالخاتسة 

 تصػيخ مشطػمة البحث العمسي فالبج مغ:لحقيقية ال البجاية
اوال : ستخاتيجية البحث العمسي: اذ البج مغ معاييخ قياسية لمبحث العمسي الجاد وحدب 

وتكػف ىشاؾ دراسات ميجانية احرائية لتحجيج مذاكل ومعػقات السجتسع العخاقي  التخررات ،
سػاءا كانت في التخررات العمسية التصبيقية او الجراسات االندانية مغ اجل تػزيعيا عمى 

والتي تتػلى بجورىا عخضيا في سيسشارات ومخاكد البحث العمسي الجامعات في الجراسات العميا 
 .مشاقذتيا عمسيا وتثبيتيا لغخض ةـ السختراقدالعمسية في اال مجافالداخل 
السحمية والجولية،  البج لمجامعات اف تتعاوف مع الػزارات ومع السخاكد العمسية والبحثية : ثانيا

ىػ البحث  أولى ثسار ىحا التعاوف ولعل  االمسية والسؤسدات الدياسية والعمسية،ومع السؤسدات 
استيعاب وتصػيخ التكشػلػجيا السدتػردة وتصػيعيا وفقا لستصمبات بخامج التشسية العمسى والتصػيخ و 

 ز األمثل لمسػارد االقترادية.يوصػال إلى التخرعية الرشا
العخاؽ وال يتع ذلظ  فيعمسية بحثية رصيشة  إلى بشاء قاعجة البج مغ التػجووفي ىحا اإلشار  

 . تو واعادة الثقة بيشيسا وتخسيخيااال مغ خالؿ تقػية العالقة بيغ الباحث ومؤسد
 خمز البحث إلى مجسػعة مغ التػصيات :

في كل الػزارات والذخكات والسؤسدات العامة والخاصة البحػث والتصػيخ انذاء دائخة  -1
تكػف ميستيا حرخ السذاكل والسعػقات التي تعاني مشيا تمظ السؤسدة وعقج الشجوات العمسية 

ؿ مجروسة سي كبيخ يخخج بتػصيات تكػف جاىدة لمتصبيق كحمػ مؤتسخ عم ىعشيا ثع الػصػؿ ال
 قابمة لمتصبيق العسمي.

في نجوات  السثسخ وف المتجريب والتاىيل والتعالذخاكات مع مخاكد البحػث العالسية  اقامة -2
وحدب التخرز  سجاالتكل الفى و وبذكل تكاممى  البمجوفقًا لحاجات ومؤتسخات مذتخكة 
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ب واألبجاع و تخجسة ىحه البحػث دعع عسميات التصػيخ وصػال إلى مخحمة االستيعا لمبمجاف ، مع
 .تجارياً حكػميا و تدػيقيا و 

تييئة التذخيعات واإلدارات الحكػمية لمعسل عمى تذجيع التعاوف والتبادؿ الدمعي  -3
 الخأسسالية( وصػال إلى –الػسيصة  –والخجمي وفي كافة الرشاعات السعخفية )االستيالكية 

القانػنية الجيجة والسدتػعبة لكل  التذخيعات، والحجيث عغ االستخجاـ األمثل لمسػارد االقترادية
مالحطات الباحثيغ، واضافة فقخات مذجعة وححؼ كل مايديء الى االستاذ الجامعي كػنو قيسة 

 عميا في البمج وضخورة السحافطة عمييا. 
االف في العخاؽ وىي متعجدة التخررات  البحػث السػجػدة الجراسات ادة هيكمة مخاكدإع -4

تكػف عمى خصط خاتيجية متكاممة لمبحث العمسى مغ خالؿ است واقرج التابعة لمجامعات الحكػمية
، مع اتحاد مجالذ البحث العمسى العخبيةمتػسصة وبعيجة السجى والعسل عمى انزساميا الى 

فييا اف اليكػنػا اقل شأنا مغ اقخانيع  ضخورة ضبط نطاـ الخواتب والحػافد ليحه السخاكد والعامميغ
ي التعامالت السادية في التجريذ اذ يجب اف يكػف الباحث والتجريدي عمى مدتػى واحج ف

 والسعشػية.
قابمة الشاتج القػمى الرافى  ، وتحجيج ندبة مئػية مغ األنفاؽ عمى البحث العمسى زيادة -5

وفقا  تعميع فقط لمبحػث العمسيةميدانية الثابتة وخارج % ويجب اف تكػف 5كاف تكػف  لمديادة
 لمسشاىج الخصيشة لغخض ايجاد الحمػؿ الشاجعة لسذاكل البمج.

مغ الزخورة بسكاف تحديغ مدتػى االساتحة الجامعييغ في مجاؿ المغات االجشبية  -6
 والسيسا االنكميدية مغ خالؿ الجورات السكثفة او التفخغ العمسي او عغ شخيق السعايذة لسجة سشة

 .في دولة اجشبية مغ اجل تحديغ السدتػى الى افزل حاؿ
الجولية مغ خالؿ السذاريع و  السحمية والعخبية تذجيع االرتباط بالتكشػلػجيا الرشاعية  -7

 السذتخكة التفاعمية وصػال إلى اإلنتاج والتدػيق وفقا لسعاييخ الجػدة الذاممة عالسيا.
اقترادية متكاممة تذسل جسيع القصاعات )الرشاعية والدراعية انذاء شبكة معمػمات  -8

والتجارية والدياحية واالتراالت والشقل والسرارؼ وغيخىا( تػفخ خجمة ميسة لمباحثيغ مغ اجل 
مختبصة اجخاء البحػث السيجانية التصبيقية حدب السعمػمات الستػفخة عمى تمظ الذبكة، وتكػف 

 الستغيخات الجولية.تػفخ السشاخ السشاسب لستابعة بذبكات السعمػمات الجولية حتى 
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